
Додаток 4
до Порядку та критеріїв проведення
творчого конкурсу (пітчингу)
(пункт 4 розділу ІІІ)

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(перший етап)

Найменування експертної комісії Ігрові короткометражні фільми дебюти
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту ДЖАЗ
Автори кінопроекту Євстратенко Андрій Сергійович
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Т.Т.М.»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Хороша ідея із поєднанням музики і кіно, але діалоги
побудовані досить формально,  герої не розвиваються,
головному герою не важко, він не змінюється.

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 3 Оригінальна історія, але побудова її
сумнівна.

Актуальність теми 4 Тема актуальна
Драматургічна якість сценарію:

вибір стилю, опис головних героїв,
художня правдивість конфліктів та
їх вирішення

2 Музика є рушієм всього фільму, герої
непереконливі, діалоги потребують
доопрацювання, сюжет не динамічний.

Усього балів: 9

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

_

Експерт експертної комісії



Додаток 4
до Порядку та критеріїв проведення
творчого конкурсу (пітчингу)
(пункт 4 розділу ІІІ)

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(перший етап)

Найменування експертної комісії Ігрові короткометражні фільми дебюти

Назва кінопроекту ДЖАЗ
Автори кінопроекту Євстратенко Андрій Сергійович, Автори сценарію:

Уманський Олексій, Євстратенко Андрій
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника фільму)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Т.Т.М.»

Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Через відсутність конфлікту й стартові недоліки в
позиції, світовідчутті головного героя, провалюється
його розвиток як такий. Діалоги написані нежваво,
вони не викликають довіри. Хоча кінопроєкт має і
сильні сторони, як то тепла атмосфера, музика і
творчість, проте через вказані вище недоліки він не
працює, як годиться.

Назва критерію Кількість
балів

(від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї 2 Історії бракує конфлікту, тому гарна
початково ідея не спрацьовує

Актуальність теми 4 Тема мистецтва, відчуття прекрасного
належить до вічних, тому цікаво
спостерігати за її розкриттям

Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних героїв,
художня правдивість конфліктів та
їх вирішення

2 Динаміка сюжету провалюється через
відсутність спонук для розвитку
головного героя. Діалоги пласкі.

Усього балів: 8

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

_



Додаток 4 

до Порядку та критеріїв проведення 

творчого конкурсу (пітчингу)  

(пункт 4 розділу ІІІ) 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(перший етап) 
 

Найменування експертної комісії Ігрові короткометражні фільми-дебюти 

Прізвище, ім`я, по батькові (за 

наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ДЖАЗ  
Автори кінопроекту Євстратенко Андрій Сергійович  
Найменування суб’єкта 

кінематографії (виробника 

фільму) 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Т.Т.М.»  

Обов’язкова стисла рецензія на 

кінопроект 

Гарна міська романтична історія. Автор не 

намагається викласти весь біль, 

накопичений за життя, в 20 хвилинах свого 

фільму, а намагається навпаки доволі 

життєствердно показати радості, які можуть 

нас оточувати, якщо придивитися. Фільм 

може стати маленьким символом Києва. 
 

Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 4 Приємна та життєствердна 

історія, яка поєднує любов 

до міста навколо і його 

мешканців. Зазвичай усе 

навпаки.  

Актуальність теми 4 Актуальна тема людських 

взаємовідносин.  

Драматургічна якість сценарію: 

вибір стилю, опис головних 

героїв, художня правдивість 

конфліктів та їх вирішення 

4 Гарно прописані персонажі. 

Часом вже надто 

мелодраматично 

розгортаються події.  

Усього балів: 12  

 

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 

напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 



2 

 

Продовження додатка 4 

 

 

Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії 
 

_________________ 
* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується 

експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити 

особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису. 

______________________________ 



Додаток 4 
до Порядку та критеріїв проведення 
творчого конкурсу (пітчингу)  
(пункт 4 розділу ІІІ) 

 
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 
ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 

 
ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 

(перший етап) 
 

Найменування експертної комісії Короткометражні ігрові фільми-дебюти 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту ДЖАЗ 
Автори кінопроекту Євстратенко Андрій Сергійович 
Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

ТОВ "Т.Т.М." 

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Спокійна історія без якогось "гачка", який би тримав увагу 
глядача до кінця фільму. Треба працювати хоча б над 
мінімальною інтригою 

 

Назва критерію Кількість 
балів  

(від 1 до 5) 

Аргументація 

Оригінальність ідеї 3 Ідея не нова, але спосіб донесення своєї думки 
автором оригінальний 

Актуальність теми 3 Ідея не актуальна 

Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

4 Сценарій хороший, але треба працювати над 
інтригою 

Усього балів: 10  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

 

 
Реквізити особи – підписувача* 
 

Експерт експертної комісії  
_________________ 
* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується 
експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити 
особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису. 

______________________________ 



Додаток 4 
до Порядку та критеріїв проведення 
творчого конкурсу (пітчингу)  
(пункт 4 розділу ІІІ) 

 
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ 
(перший етап) 

 
Найменування експертної комісії Ігрові короткометражні фільми-дебюти 
Прізвище, ім`я, по батькові (за 
наявності) експерта 

 

Назва кінопроекту «ДЖАЗ» 
Автори кінопроекту Режисер-Постановник Євстратенко Андрій 

Сергійович  
Оператор-постановник Дмитро Бусєнцов  
Художник-постановник Юлія Євстратенко  
Композитор Володимир Соляник  

Найменування суб’єкта 
кінематографії (виробника 
фільму) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Т.Т.М.»  

Обов’язкова стисла рецензія на 
кінопроект 

Фільм буде цікавий людям різного віку.  

Історія про одне місто та одну країну. Про 
те що поняття теперішнього, минулого і 
майбутнього не роздільні – вони єдине ціле, 
котре об’єднує людей.  

 
Назва критерію Кількість балів  

(від 1 до 5) 
Аргументація 

Оригінальність ідеї 5 Про життя людей великого 
міста.    

Актуальність теми 5 Про життя людей великого 
міста.    

Драматургічна якість сценарію: 
вибір стилю, опис головних 
героїв, художня правдивість 
конфліктів та їх вирішення 

5 Історія про одне місто та 
одну країну. Про те що 
поняття теперішнього, 
минулого і майбутнього не 
роздільні – вони єдине ціле, 
котре об’єднує людей. 



2 
 

Продовження додатка 4 
 

Усього балів: 15  

 
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному 
напряму (у разі його оголошення) 

Відповідає/не відповідає 

 
Реквізити особи – підписувача* 
 
Експерт експертної комісії Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  

_________________ 
* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та 
підписується експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. 
Підтвердження та реквізити особи - підписувача візуалізуються під час перевірки 
відповідного електронного підпису. 

______________________________ 


